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Hoi! De brugklas is
best te doen, maar PFFF wat 
kost SCHOOL veel tijd. Ik kom haast niet 
toe aan echt belangrijke dingen, zoals 
mijn nagels lakken en kletsen over mijn 
nepvriendje Mark. Maar is dat wel nep? 
Waarom word ik dan rood als ik hem zie?
Nou ja, het leven kan dus heel 
ongemakkelijk zijn. Niet voor mijn moeder 
trouwens. Die gaat gewoon in het washok 
met Bart staan zoenen. IEUW. O ja, we 
hebben ook een nieuwe jongen in de klas. 
Hij heeft asperger. Ik weet niet precies 
wat dat is, maar hij is wel heel leuk.
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Hoi! 
Ik ben Lotte. Over een paar weken ben 
ik brugklasser. Tessa is mijn BFF, en zij vindt 
dat ik een leuk leven heb. Soms vind ik dat ook,
maar niet als ik op mijn broertje Daan moet 
passen. Die is namelijk niet zo schattig als 
iedereen denkt.Tessa en ik zijn fan van Shawn Mendes. En van 

de knappe buurjongen Aron, maar die moeten 
we nog wel leren kennen. Hij heeft een Chinese 
naakthond, echt waar.Lees in dit boek hoe ik aan een puppy kom. Dat 

was namelijk een vette deal tussen mij en mijn 
moeder!

BROUWER

LEES OOK!
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Ik zit inmiddels vijf weken en drie dagen in de brugklas. En ik 
moet toegeven: Het is best te doen. Maar dat betekent echt 
niet dat ik het leuk vind om dat eind naar school te fietsen elke 
dag.

ELKE dag hè?
Het is best weleens mooi weer. 
Maar als het van dat grijze natte kledderweer is, moet ik ook.
Mijn moeder pakt dan de auto, maar tegen mijn broertje Max en 
mij zegt ze: ‘Ga maar lekker fietsen. Daar krijg je niks van.’
En dan meestal er achteraan: ‘Dat moest ik vroeger ook.’



Vroeger. Toen hadden ze nog geen internet. 

Naar die tijd wil ze toch ook niet terug?
Vandaag is zo’n grijze regendag.
Ik kom dus op school aan met druipend haar. En een 
plakspijkerbroek. 

Ik pruts mijn fiets in de stalling, wat niet makkelijk is 
met mijn veel te lange sjaal. Die hangt helemaal om me heen 
gewikkeld. Zo loop ik langs de stoep naar de ingang. Er stopt 
een auto langs de stoep. NATUURLIJK rijdt die auto nog even 
door een plas. Nu is mijn spijkerbroek niet meer klef maar 
doorweekt.
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‘Oeps!’ zegt Vanessa, die eruit stapt. ‘Sorry!’
En: ‘Doei mam!’ Ze zwaait naar de auto.



Ik kijk naar Vanessa, mijn modevloggende klasgenote.
Ik zucht diep. Tuurlijk. Zij wordt WEL gebracht. 
Vanessa is al vanaf mijn eerste brugklasdag superirritant tegen 
me.
Ze kijkt alsof mijn kleren vet lelijk zijn, en ik een kleuter ben.
Ze heeft dus een modevlog, met de allervetste nieuwtjes en 
tips.

Tessa, mijn BFF, en ik hebben een keer gekeken en 
dubbelgelegen. Het is ZO overdreven. 

Maar het is dus wel Vanessa die met 
de auto gebracht wordt, 
en ik die kletsnat word!
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Zo’n dag dus. Ik ben niet blij.
Het is ook nog maandag. 
En ik heb al zo’n zwaar weekend gehad met Daan, 
mijn broertje van drie.
Hij wilde gister de hele dag Baby Shark doen. 

BABY SHARK. Ik kan het liedje niet meer horen.

Ik ben blij dat ik even later in de klas zit, naast Fati.
‘Bernadette heeft een burn-out,’ zegt ze. Bernadette is onze 
theaterdocent. 
‘Wat is dat?’
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‘Dat je opgebrand bent,’ zegt Fati. ‘En dan ben je vet moe.’
Ik snap niet dat Bernadette opgebrand raakt van zoiets leuks als 
theaterles geven. We lachen bijna de hele tijd. 
‘Hebben we dan geen les meer?’ vraag ik.
‘Jawel, maar van een vervangster. Die gaat dan misschien wel 
iets anders doen dan het stuk van Romeo en Julia.’
‘Yes!’ zeg ik.
‘Hoezo YES?’ vraagt Fati. ‘Dat is toch niet leuk?’
‘Nee, maar dan hoef ik Mark niet te zoenen voorlopig!’
Dat vindt Fati erg grappig. Ze schiet in de lach en krijgt gelijk 
op haar kop van meneer Kanis, die al met de les Engels bleek te 
zijn begonnen.
‘Sorry dat ik door jullie heen praat, dames,’ zegt hij. ‘Maar ik 
wilde eigenlijk lesgeven.’
Dat levert me ook weer een boze blik van Vanessa op, die 
schuin voor me zit.
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De rest van de les houd ik me keurig in. En ben ik opgelucht. 
Want die ZOEN, op bladzij 9 van het script van Romeo en Julia, 
daar zag ik toch wel tegenop.
Het is een zoen met Mark. En die is heel knap.
Maar zoenen, hoe doe je dat?
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